
HULLÁMTAN, HANGTAN ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK 

http://www.falstad.com/ripple/ 

http://www.acs.psu.edu/drussell/Demos/waves/wavemotion.html 

http://onlinetonegenerator.com/432Hz.html 

https://ngsir.netfirms.com/englishVersion.htm 

1. Mit nevezünk mechanikai hullámnak? 

2. Mi az elektromágneses hullám? 

3. Mi a transzverzális és a longitudinális hullám? Hozzon példákat is! 

4. Jellemezze röviden a homogén közegben terjedő hullámot! A leírásban szerepeljen a 

következő fogalmak magyarázata: hullámfront, hullámhossz, terjedési irány, terjedési 

sebesség, fázis. 

5. Mit nevezünk hullámfrontnak? Mekkora a szomszédos hullámfrontok távolsága? 

6. Mit jelent a polarizáció jelensége, milyen hullámokra jellemző? 

7. Mi az interferencia? Milyen interferenciakép alakul ki két pontszerű hullámforrás 

esetén, a vízfelszínen? Mit tapasztaltunk két azonos frekvenciájú hangforrás 

megszólalásakor? 

8. Miért hangosabb a hangvilla, ha a végét az asztalra helyezem? 

9. Terjedhet-e a hang vákuumban? 

10.  Terjedhet-e transzverzális hullám gázokban? 

11.  Mi történik a hullámmal új közeg határán? 

12.  Ismertesse a hullám visszaverődés jellemzőit (fázis váltás, azonos fázis, terjedési 

irány változása)! 

13. Ismertesse az új közegbe érkező hullám jellemzőit (frekvencia változás, hullámhossz 

változás, terjedési irány változás) 

14.  Miért halljuk hangosabbnak a hangforrás hangját zárt térben, mint nyitottban? 

15.  Mivel magyarázható, hogy a cső jól szállítja a hangot? Írja le a hullámok teljes 

visszaverődésének jelenségét! 

16.  Mondjon példát a mechanikai hullám elhajlás jelenségére! 

17.  Ismertesse az elemi hullámforrások tételét (Huygens-Fresnel elv)!  Mondjon kísérleti 

példát is! 

18.  Mikor alakulnak ki állóhullámok egy rugalmas közegben?  

19.  Mondja meg a hullámhosszra vonatkozó feltételt egyik végén kötött, másik végén 

szabad rugalmas pontsor esetére! 

20.  Milyen állóhullámok alakulnak ki egy mindkét végén kötött húron? 

21.  Hogyan mértük a hang terjedési sebességét egy félig vízbe merített csővel? 

22.  A zenei hang jellemzőit hogyan írják le a fizika mennyiségek: hangmagasság, 

hangszín, hangerő, karakterisztika (lecsengés) 

23.  Milyen hangmagasságok között van az emberi hallás tartománya? 

24.  Írja le a tapasztalati (decibel) hangerő skála és a fizikai hangerősség közötti 

összefüggést! 

25.  Mit jelent a hallásküszöb? Mit jelent a fájdalomküszöb hangok esetén? 

26.  Mit jelentenek a húros hangszeren az „üveghangok”? 

27.  A természetes dúr skálán mi a frekvenciaarány a dó és az eggyel magasabb oktáv szó 

hang között? 
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28.  Mit mondhatunk a különböző halmazállapotú közegekben (például: különböző 

halmazállapotú közegekben) terjedő hang terjedési sebességéről, és csillapodásáról? 

29.  Miért hallatszik egy madzagon keresztül sokkal hangosabban az asztalhoz 

ütődő villa hangja? (A megkocogtatott fémvonalzó miért ad más hangot, ha a végét a 

fülünkhöz tesszük?) Magyarázza meg a hangszín megváltozását ebben az esetben!   

30.  Írjon néhány gondolatot a hangszigetelés lehetőségeiről! 

31.  Ismertesse a Doppler- jelenséget! (Példát is mondjon a mechanikai hullámok 

köréből!) 

32.  Mit jelent a hangrobbanás? 

33.  Hogyan alakul ki a Mach-kúp? 

34.  Hátunk mögött erősödő motorzajt hallunk. Feltételezzük, hogy a motor egyenletesen 

jár. Milyen esetben álldogálhatunk nyugodtan a helyünkön, és mikor kell ugorni, ha 

pusztán a közeledő autó hangját figyeljük. Indokolja a választ! 
Hullámok törése:  

https://www.youtube.com/watch?v=Bf1k9-4bb4w 

Hullámok szuperpozíciója- egymáson áthaladó hullámok fázisváltás 

http://www.youtube.com/watch?v=jUQkG1A0_Sk 

Interferencia animáció  

http://www.youtube.com/watch?v=0K0nj_08OrA 

Elhajlás-interferencia  

https://www.youtube.com/watch?v=NazBRcMDOOo&t=777s 

A hang héliumban és kén-hexafluoridban  http://www.youtube.com/watch?v=d-XbjFn3aqE 

ezerlábú 

https://imgur.com/gallery/tV730X2 
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